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CONTRATO Nº. 096/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
– BAHIA, E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA: ISAQUE MATOS
OLIVEIRA -CNPJ/MF. 40.914.891/0001-06.
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - 1º. Andar – Centro Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. JUNILSON BATISTA
GOMES, brasileiro, casado, portador do RG nº 03.166.458-00 SSP/BA e inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) sob o número 496.755.915-87 residente e domiciliado na avenida Alexandre
Quinto, 60 Município de Ibirapitanga, Estado da Bahia, do outro lado a Empresa: ISAQUE MATOS
VIEIRA -CNPJ/MF. 40.914.891/0001-06., pessoa Jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ/MF.
40.914.891/0001-06, localizada na Avenida Alexandre Quinto, 57 - Centro – CEP. 45.500-000 –
Município de Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pela Sr. Isaque Matos Vieira, portadora do
RG. 13.311.260-83 SSP-BA, inscrita no CPF/MF. 062.344.485-26, residente e domiciliada na Avenida
Alexandre Quinto, 57 - Centro – CEP. 45.500-000 – Município de Ibirapitanga – Bahia., doravante
denominado CONTRATADO, com base no Pregão Presencial 0011/2021, e disposições da Lei
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato,
autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo Nº. 084/2021, mediante as
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão
Presencial, tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob Nº 011/2021, pelo qual foi escolhida
a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente a Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço de
hospedagem em atendimento as diversas secretarias deste Município.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
Os Serviços Executados, ficarão de acordo com a necessidade da administração, nos períodos de 01
de junho de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a importância de R$
81.000,00 (Oitenta e hum mil reais), pelos Serviços constantes no objeto do presente contrato de
acordo com a execução dos mesmos.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Órgão / Unidade: 2.05 – SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
Projeto / Atividade – 2.006 – GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos: 00 – Ordinário
Órgão / Unidade: 2.05 – SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
Projeto / Atividade – 2.013 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos: 01 – MDE
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Órgão / Unidade: 2.05 – SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE
Projeto / Atividade – 2.027 – GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 15%
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos: 02 – FUS 15%
Órgão / Unidade: 2.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES
Projeto / Atividade – 2.038 – GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos: 00 – ORDINARIOS

CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de execução, de acordo com as necessidades da
administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
I - da CONTRATADA:
a) executar os serviços descritos na Cláusula Segunda, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do produto;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quarta.

II - do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na
cláusula quarta;
b) receber o(s) serviços descritos na Cláusula Segunda.
§ 1.º É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2.º Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que
não corresponda às características descritas na proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o
Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente ao
trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93,
este Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsistam condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de
sua execução.
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Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo
Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o
assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
10.1 A Contratante poderá exercer, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar o cumprimento de todas as
etapas deste Contrato, através da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, nomeada pela Portaria N˚.
069/2021 de 04 de janeiro de 2021, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, obrigando-se a contratada
a facilitar, de modo amplo e irrestrito, a ação fiscalizadora. A fiscalização prevista nesta cláusula não
exime nem limita a Contratada de todas as obrigações estabelecidas neste Contrato.
10.2 As pessoas nomeadas pela contratante para efetuar as fiscalizações agirão em nome destas
perante a Contratada, inclusive rejeitando materiais e/ou produtos que estiverem em desacordo com as
especificações neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Ubatã - Bahia, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.
PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA-BA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 01 de junho de 2021

___________________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 01 de junho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal
Contratante

ISAQUE MATOS VIEIRA
CNPJ/MF. 40.914.891/0001-06
Isaque Matos Vieira
CPF/MF. 062.344.485-26
Contratado
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TESTEMUNHAS:

1) _____________________________________
RG

2) _________________________________
RG
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DISPENSA DE LICITAÇÃO DL 0039/2021
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 097/2021
Cláusula Primeira – Das Partes
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro, Ibirapitanga –
Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal – Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro,
casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e
domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, e do outro lado
como LOCADOR o Sr.VINICIUS TALLES PEREIRA, residente na Rua Dom Pedro II, S/N Município de
Ibirapitanga-BA, portador da Cédula de Identidade Nº. 16,131,368-03 SSP/BA, e inscrito no CPF/MF.
077.608.885-89, que de comum acordo firmam o presente instrumento na forma e condições seguintes na
qualidade de proprietário do imóvel.
Cláusula Segunda – Do Procedimento
O presente Contrato obedece aos termos da Justificativa de Dispensa de Licitação DL N° 039/2021, do
Processo Administrativo Nº 093/2021, baseada no, Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93, combinando com a
Lei Municipal 866/2014, Art. 22.
Cláusula Terceira – Do Objeto
O Contrato tem por objeto a Locação de Imóvel residencial construída sobre Alvenaria, paredes em blocos
de cerâmica coberta com telha comum, 5 cômodos assim discriminado: 1 sala, 2 quartos, 1 banheiro e 1
cozinha, localizado na Rua Dom Pedro II s/n no Município de ibirapitanga, destinado, ao Conselho
Tutelar, portadora do RG 16131368-03, inscrito no CPF. 077.608.885-89, conforme especifica a
Justificativa de Dispensa de Licitação de DL N°. 039/2021, que passam a integrar o presente Termo.
Cláusula Quarta – Do valor
4.1 - O aluguel mensal é de R$ 1000,00 (Um mil reais), perfazendo o valor total do Contrato em R$
6.000,00 (Seis mil reais). Depositado na conta poupança do contratado ag 0636 013 90507-0 caixa
econômica.
4.2 - Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, poderão ter seus valores,
anualmente, reajustados por índice adotado em Lei, ou na falta de previsão específica, pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.
Cláusula Quinta – Da Dotação Orçamentária
A despesa com a execução do presente contrato de locação correrá a conta das seguintes dotações
orçamentárias:
Unidade Orçamentária: 4.01.01 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Projeto / Atividade: 2.045 – Gestão das Ações e atividades do Conselho Tutelar
Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serv. de Terceiros – Pessoa Física
Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários
Cláusula Sexta – Do Pagamento
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O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do
MUNICÍPIO, em parcelas, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente.
Cláusula Sétima – Do Prazo de Vigência
O Contrato terá vigência do dia 01 de junho a 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por meio
de termo aditivo
Cláusula Oitava – Da Destinação e Utilização
8.1 - O imóvel objeto desta locação, destina-se exclusivamente ao Concelho Tutelar
neste Município.
8.2 - O imóvel somente poderá ser utilizado pelo MUNICÍPIO, para instalação e funcionamento do próprio
órgão, vedada sua utilização para quaisquer outros fins, bem como sua transferência, sublocação,
empréstimo ou cessão, a qualquer título, no todo ou em parte.
Cláusula Nona – Das Obrigações do Locador
9.1 - O LOCADOR fica obrigado:
I - a fornecer ao MUNICÍPIO descrição minuciosa do estado do imóvel quando de sua entrega com
expressa referência aos eventuais defeitos existentes, respondendo pelos vícios ou defeitos anteriores à
locação;
II - a entregar ao MUNICÍPIO o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, bem como lhe
garantir, durante a vigência deste Contrato, seu uso pacífico;
III - a pagar os impostos, as taxas e despesas extraordinárias, que incidam ou venham a incidir sobre o
imóvel;
9.2 - No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em
pagamento, o MUNICÍPIO tem preferência para adquirir o imóvel, em igualdade de condições com
terceiros, devendo o LOCADOR dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial ou
extrajudicial.
Cláusula Décima – Das obrigações do MUNICÍPIO
O MUNICÍPIO fica obrigado:
I - a pagar, pontualmente, o aluguel, as despesas ordinárias de telefone, consumo de força, luz, água e
esgoto;
II - levar ao conhecimento do LOCADOR o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a ela
incumba, bem com as eventuais turbações de terceiros;
III - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, provocados por seus agentes;
IV - cientificar o LOCADOR da cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como de qualquer
intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, Locatário;
V - a permitir a vistoria ou visita do imóvel nas hipóteses previstas na Lei nº 8.245 de 18.10.91;
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VI - a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes
do seu uso normal;
Cláusula Décima Primeira – Da alteração contratual
11.1 - Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada
a alteração do objeto, assim, como quaisquer modificações na destinação ou utilização do imóvel.
11.2 - A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o
limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.
Cláusula Décima Segunda – Da Dissolução
O Contrato poderá ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestação escrita de uma
das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da
execução do Contrato.
Cláusula Décima Terceira – Da Rescisão
O Contrato poderá ser rescindido:
I - Por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo;
II - na ocorrência de uma das hipóteses elencadas na Lei nº 8.245 de 18.10.91.
Cláusula Décima Quarta – Dos débitos para com a Fazenda Pública
Os débitos do LOCADOR para com o MUNICÍPIO, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida
Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso,
ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
Cláusula Décima Quinta – Do Executor
O MUNICÍPIO, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, designará um Executor para o
Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira
e Contábil.
Cláusula Décima Sexta - Da Publicação
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pelo MUNICÍPIO.
Cláusula Décima Sétima – Do Fórum
Fica eleito o fórum da Comarca de Ubatã do Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato.

Ibirapitanga – Bahia, 01 de Junho de 2021
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PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o presente contrato em
local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Ba, 01 de Junho de 2021

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ibirapitanga
Junilson Batista Gomes
Prefeito
Contratante

VINICIUS TALES PEREIRA
CPF/MF. 496.785.825-20
Contratado

TESTEMUNHAS

1________________________________________
RG

2_____________________________________
RG
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CONTRATO N.º 098/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI CELEBRAM,
DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, E, DO OUTRO
LADO, EMPRESA: OLIVEIRA DETETIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA
EIRELI - CNPJ/MF: 22.236.242/0001-11.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - Centro, Ibirapitanga – Bahia,
neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. JUNILSON BATISTA GOMES, brasileiro, casado,
portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e domiciliado na
Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, e, do outro lado, doravante
designado CONTRATANTE, e a Empresa: OLIVEIRA DETETIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI,
inscrito no CNPJ/MF: 22.236.242/0001-11, com sede na Rua Wilson Magalhaes, 64 Centro - CEP: 45.500-000 Cidade: Ibirapitanga - Bahia, representada neste momento pelo Sr. Leandro Oliveira Santos, portador do RG.
15351569-45 SSP-BA, inscrito no CPF/MF. 859.473.815-32, doravante denominado CONTRATADO, com base
na Dispensa de Licitação nº. 0040/2021, e disposições da Lei Federal N. 14.133/2021 de 01 de abril de 2021,
resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, autorizado pelo despacho constante do
Processo Administrativo nº. 0101/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Dispensa de Licitação,
tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob nº. 0040/2021, pelo qual foi escolhida a proposta
apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei no 13.133/2021:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços na Manutenção Corretiva
em Preventiva do Hospital Municipal Dr. Edvaldo Magalhaes Nascimento, na Sede deste Município, para
Atender as Demandas da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
O presente instrumento de contrato terá vigência do dia 01 de junho de 2021 ate 31 de Dezembro de 2021
com entrega imediata ou parcelada dos produtos de acordo a necessidade da administração, podendo ser
renovado por convenção das partes, consubstanciada em Termo Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelos serviços, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor de R$ 37.035,00(Trinta sete mil e trinta
cinco reais).
Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado mediante a entrega e atestado pela administração,
mediante apresentações das Notas Fiscais tipo DANF, na Agencia bancaria e conta corrente da Empresa
Contratada.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município
de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos:
Valor:

03.01 – Secretaria Municipal de Saúde
2.075 – Gestão do Hospital Municipal
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
02 – FUS 15%
37.035,00

CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
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O presente Contrato subordina-se ao regime de fornecimento, de acordo com as necessidades da
administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
I - da CONTRATADA:
a) entregar o(s) produto(s) descritos) na Cláusula Segunda, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do produto;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quarta.
II - do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta;
b) receber o(s) bem(s) descritos na Cláusula Segunda.
§ 1.º É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2.º Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não
corresponda às características descritas na proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às
sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e multa, de acordo com a gravidade
da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente ao
trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou de
outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo Aditivo a
ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, assim como
prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA NONA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.
CLAUSULA DECIMA - FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
10.1 A Contratante poderá exercer, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar o cumprimento de todas as etapas
deste Contrato, através da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, nomeada pela Portaria N˚. 069/2021 de 04 de
Janeiro de 2021, obrigando-se a contratada a facilitar, de modo amplo e irrestrito, a ação fiscalizadora. A
fiscalização prevista nesta cláusula não exime nem limita a Contratada de todas as obrigações estabelecidas
neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
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Fica eleito o foro do Município de Ubatã - Bahia, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 03 (três) vias
de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.
PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 01 de junho de 2021.

______________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 01 de junho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF 13.846.753/0001-64
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal
Contratante

OLIVEIRA DETETIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA EIRELI

CNPJ/MF. 22.236.242/0001-11
LEANDRO OLIVEIRA SANTOS
CPF/MF. 859.473.815-32
Contratado

Testemunhas:

1)_____________________________________
RG:

2) __________________________________
RG:
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CONTRATO Nº. 099/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA –
BAHIA, E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA: 3 F LTDA –
ORÇAFASCIO - Inscrita no CNPJ/MF. 23.484.444/0001-45.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - 1º. andar, Centro,
Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. JUNILSON BATISTA GOMES,
brasileiro, casado, portador do RG. 03.166.458-00 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF.496.755.915-87, residente e
domiciliado na Avenida Alexandre Quinto, 60 – Centro - Município de Ibirapitanga – Bahia, doravante
designado CONTRATANTE, e a Empresa: 3 F LTDA - ORCAFASCIO, pessoa Jurídica de direito privado,
Inscrita no CNPJ/MF. 23.484.444/0001-45, Localizado na Avenida Doutor Antônio Álvaro, 450 – Vila Assunção
- Município de São Andrade – São Paulo, neste ato representado pela Sra. Ronelle Rodrigues Santa Ana,
portadora do RG. 67.071.586-4 SSP-SP, inscrita no CPF. 864.568.572-87, doravante denominado
CONTRATADO, com base na Dispensa de Licitação N°. 041/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21
de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato para Prestação de Serviços,
autorizado pelo despacho constante do Processo Administrativo Nº. 0101/2021, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Dispensa, tombado na
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob Nº 041/2021, pelo qual foi escolhida a proposta apresentada pela
CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contratação de Empresa Especializada na Locação de Software para elaboração
de orçamentos e cronogramas, elaboração de planilha, cronogramas físicos financeiros, importação de
planilhas em excel, para atender as demandas do Setor de Engenharia desde Município, conforme Processo
de Dispensa Licitação N° 041/2021.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pelos Serviços prestados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a importância de R$ 1.798,00(Hum
mil setecentos noventa oito reais), pelos Serviços constantes no objeto do presente contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
Os Serviços de Locação, ficarão de acordo com a necessidade da administração, pelo período de 29 de
junho de 2021 ate 31 de Dezembro de 2021 a partir da assinatura contrato
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do Município
de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos
Valor

2.05 – Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
2.006 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração

3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

00 – Ordinários
1.798,00

CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de prestação de serviço, de acordo com as necessidades da
administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
I - da CONTRATADA:
a) executar os serviços descritos na Cláusula Segunda, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do produto/ serviço;
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c) receber o preço estipulado na Cláusula Quarta.
II - do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na cláusula
quarta;
b) receber o(s) serviços descritos na Cláusula Segunda.
§ 1.º É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2.º Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que não
corresponda às características descritas na proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o Contratado às
sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente ao
trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com atraso, ou
de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93, este
Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam
condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua
execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo Aditivo a
ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto, assim como
prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
10.1 A Contratante poderá exercer, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar o cumprimento de todas as etapas
deste Contrato, através da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, nomeada pela Portaria N˚. 069/2021 de 04 de
Janeiro de 2021, obrigando-se a contratada a facilitar, de modo amplo e irrestrito, a ação fiscalizadora. A
fiscalização prevista nesta cláusula não exime nem limita a Contratada de todas as obrigações estabelecidas
neste Contrato.
10.2 As pessoas nomeadas pela contratante para efetuar as fiscalizações agirão em nome destas perante a
Contratada, inclusive rejeitando materiais e/ou produtos que estiverem em desacordo com as especificações
neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Ubatã - Bahia, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 03 (três) vias
de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.
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PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA-BA, publica o presente
contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 29 de junho de 2021
___________________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 29 de junho de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
CNPJ/MF 13.846.753/0001-64
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal
Contratante

3 F LTDA – ORÇAFASCIO
CNPJ/MF. 23.484.444/0001-45
Ronelle Rodrigues Santa Ana
CPF. 864.568.572-87
Contratado

TESTEMUNHAS:
1 _______________________________________
RG.

2. _______________________________________
RG.
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CONTRATO Nº. 0100/2021
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
– BAHIA, E, DO OUTRO LADO, A EMPRESA: F ALVES DE
ANDRADE BADARÓ DE IPIAU -CNPJ/MF. 27.465.564/0001-56.
O MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF.
13.846.753/0001-64, com sede administrativa na Praça Manoel Jorge e Silva, s/n - 1º. Andar – Centro Ibirapitanga – Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. JUNILSON BATISTA
GOMES, brasileiro, casado, portador da JUNILSON BATISTA GOMES, residente e domiciliado na
avenida Alexandre Quinto, 60 Município de Ibirapitanga, Estado da Bahia, brasileiro, casado, portador
do RG nº 03.166.458-00 SSP/BA e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o número
496.755.915-87 e, do outro lado, doravante designado CONTRATANTE, e a Empresa: F ALVES DE
ANDRADE BADARÓ DE IPIAU, pessoa Jurídica de direito privado, Inscrita no CNPJ/MF.
27.465.564/0001-56, localizada na Trav. Padre Fileto, 85 - Centro – CEP. 45.570-000 – Município de
Ipiaú – Bahia, neste ato representado pela Sra. Flavia Alves de Andrade Badaró, portadora do RG.
09.622.048-11 SSP-BA, inscrita no CPF/MF. 044.522.955-48, residente e domiciliada na Travessa
Padre Fileto, 85 - Centro – CEP. 45.570-000 – Município de Ipiaú – Bahia., doravante denominado
CONTRATADO, com base no Pregão Presencial 012/2021, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21
de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Contrato, autorizado pelo despacho
constante do Processo Administrativo Nº. 086/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade Pregão
Presencial, tombado na Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, sob Nº 012/2021, pelo qual foi escolhida
a proposta apresentada pela CONTRATADA, tendo sido observadas as disposições contidas na Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de
Instalação para execução de serviços de iluminação em LED nas proximidades do portal da cidade no
assentamento Paulo Jackson, na sede deste município.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO
Os Serviços Executados, ficarão de acordo com a necessidade da administração, nos períodos de 15
de junio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
Pela execução dos serviços, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, a importância de R$
248,115,38 (duzentos e quarenta e oito mil e cento e quinze reais e trinta e oito centavos), pelos
Serviços constantes no objeto do presente contrato de acordo com a execução dos mesmos.
CLÁUSULA QUINTA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do
Município de Ibirapitanga à conta da seguinte programação:
Órgão / Unidade: 42.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Projeto / Atividade – 2.054 – GESTÃO DAS AÇO~ES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recursos: 00 – Ordinário

CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE FORNECIMENTO E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
O presente Contrato subordina-se ao regime de execução, de acordo com as necessidades da
administração, sendo dele decorrentes as seguintes obrigações:
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I - da CONTRATADA:
a) executar os serviços descritos na Cláusula Segunda, de acordo com a proposta apresentada;
b) responder pelos vícios e defeitos ocultos do produto;
c) receber o preço estipulado na Cláusula Quarta.

II - do CONTRATANTE:
a) pagar as despesas inerentes ao Contrato no valor, condições e situações estipuladas na
cláusula quarta;
b) receber o(s) serviços descritos na Cláusula Segunda.
§ 1.º É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento.
§ 2.º Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de devolver, sem qualquer ônus, o produto que
não corresponda às características descritas na proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato sujeitará o
Contratado às sanções previstas na Lei Federal n.º. 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com o Município de Ibirapitanga - Bahia e multa, de acordo com a
gravidade da infração.
§ 2º - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do objeto;
II - 0,7% (sete décimos por cento) ao dia de atraso na entrega do objeto, por cada dia subseqüente ao
trigésimo.
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º. 8.666/93,
este Contrato poderá ser rescindido ainda:
I - pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não
subsistam condições para a continuidade do mesmo;
II - pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de
sua execução.
Parágrafo único. As partes poderão, também, alterar esse instrumento de Contrato, através de Termo
Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o
assunto, assim como prorrogá-lo quando do seu vencimento.
CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE
10.1 A Contratante poderá exercer, a qualquer tempo, o direito de fiscalizar o cumprimento de todas as
etapas deste Contrato, através da COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, nomeada pela Portaria N˚.
069/2021 de 04 de janeiro de 2021, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93, obrigando-se a contratada
a facilitar, de modo amplo e irrestrito, a ação fiscalizadora. A fiscalização prevista nesta cláusula não
exime nem limita a Contratada de todas as obrigações estabelecidas neste Contrato.
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10.2 As pessoas nomeadas pela contratante para efetuar as fiscalizações agirão em nome destas
perante a Contratada, inclusive rejeitando materiais e/ou produtos que estiverem em desacordo com as
especificações neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução,
constituindo este Contrato, título executivo extra judicial, ressalvada a cobrança direta, mediante
retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro do Município de Ubatã - Bahia, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.
Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 03
(três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.
PUBLICAÇÃO
Nos termos do único Art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93 a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA-BA, publica o
presente contrato em local apropriado, para que seja dado o fiel cumprimento pra produção dos seus efeitos de direito.
Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - Bahia, 18 de junho de 2021

___________________________________
SETOR DE PUBLICAÇÃO

Ibirapitanga - Bahia, 18 de junho de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
Junilson Batista Gomes
Prefeito Municipal
Contratante

F ALVES DE ANDRADE BADARÓ DE IPIAU
CNPJ/MF. 27.465.564/0001-56
Flavia Alves de Andrade Badaró
CPF/MF. 044.522.955-48
Contratado

TESTEMUNHAS:

1) _____________________________________
RG

2) _________________________________
RG
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